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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang mana telah 

memberika kesehatan dan karunia-Nya kepada penulis serta kekuatan untuk 

menyelesaikan skripsi : Anjing Peliharaan (Siricih) dalam Perspektif Masyarakat 

Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Penyelesaian tulisan ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak yang 

terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutuama dan teristimewa  

dipersembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Afrizal dan Ibunda Irnawati 

tercinta yang senantiasa mencurahkan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang 

tak henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya maka penulis dalam hal ini 

mengucapkan terimakasih dan kerendahan hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan beserta jajarannya.

2. Bapak Dr. Restu M.Si Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta 

jajarannya.

3. Ibu Dra. Puspitawati M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Antropologi

4. Bapak Drs. Tumpal Simarmata M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang memberikan arahan serta masukan yang sangat berarti hingga 

penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dra. Nurjannah M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus 

Penguji I, Ibu Supsiloani M.Si sebagai penguji II, serta Ibu Noviy Hasanah 
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M.Hum sebagai penguji III. Serta ucapan terimakasih juga kepada seluruh 

dosen-dosen Pendidikan Antropologi UNIMED diantaranya  adalah Prof. 

Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak, Dr. Phill Ichwan Azhari MS, Drs. 

Payerli Pasaribu M.Si, Bakhrul Khair M.Si, Sulian Ekomila, S.Sos MSp, 

Murni Eva Marlina Rumapea M.Si, Rosramdhana Nasution M.Si, 

Muhammad Iqbal S.Sos, Onggal Sihite M.Si, dan Agung Suharyanto M.Si 

yang telah banyak sekali memberikan bantuan, arahan, semangat serta 

motivasi , petunjuk dan juga telah memberikan begitu banyak sumber dan 

referensi sehingga terselesaikannya skripsi ini walaupun didalamnya masih 

terdapat kekurangan pada penulisannya.

6. Bapak Camat Tanjung Raya, Bapak Wali Nagari Tanjung Sani beserta staf 

yang telah memberi izin penelitian dan data yang dibutuhkan penulis 

untuk menyelesaikan skripsi..

7. Tserkhusus untuk adik-adik yang penulis sayangi dan banggakan  

Adri,Tata, dan Rozi yang telah membangkitkan semangat penulis untuk 

menyelasaikan skripsi ini, serta seluruh pihak keluarga, kakek Mawardi, 

kakek Joan, Nek Nur, Nenek Dalu-dalu, Om Pan, Abang Udin sekeluarga 

yang telah banyak membantu penulis, kak Ririn, terimakasih motivasi dan 

kemurahan hati kakak.

8. Seluruh Informan, Cik Pai, Abang Patiah,serta informan lainnya yang 

telah memberi kebanyak informasi yang menyangkut penelitian penulis 

9. Sahabat-sahabat penulis Yuni Harahap, Anisa M, Winda F, Irma Ries, 

Dila yang telah menemani, memberi semangat, membantu penulis dari 
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semester satu sampai dengan proses penyelesaian skripsi ini dan 

insyaAllah pertemanan ini tetap berlanjut seterusnya. Dan kepada teman 

satu bimbingan skripsi penulis Wirma, Andre, Ichsan, Salvina terimakasih 

atas kerjasama dan informasinya selama kita dalam proses bimbingan 

skripsi. Serta kawan-kawan 2010 seperjuangan yang telah membantu 

penulis. semoga kita sama-sama bisa membesarkan nama Pendidikan 

Antropologi di luar sana. Amiin 

10. Sahabat kos Pondok Anisa terkhusus untuk  Vivi Altio, Fauziah Fadlah, 

Raudhati  Maulina Ritonga, yang telah memberi meotivasi serta masukan 

dalam menyelesaikan skripsi. 

11. Teman-teman penulis  Siska Filanova, Agus Riyaf, Castrovia jodi, Suchi 

Mayumi, dan yang penulis kagumi Ahmad Arfah Fansury yang selalu 

memberi motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis. Abangda 

Asror Syukri Habibie yang senantiasa memberi dukungan, mendoakan, 

dan sering memberi solusi atas masalah-masalah yang terjadi dalam proses 

penyelesaian tulisan ini Abangda Taufik Hidayah Tanjung  beserta teman-

teman IKAMAMI yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

12. Kakanda Ayu Febryani dan Anisa Rodia Harahap yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan berkas penulis, juga untuk seluruh kakak dan 

abang stambuk 2008,2009,adik-adik 2011,2012,dan 2013, penulis ucapkan 

terimakasih.

Kiranya semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membalas 

segala kebaikan yang telah diberikan. Dan semoga segala kerja keras 
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dalam penyelesaian skripsi ini kelak dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat bagi seluruh pihak. Penulis menyadari bahwa masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini olehkarenanya segala kritik dan 

saran yang membangun, akan penulis terima sebagai perbaikan yang 

positif. Semoga Allah SWT meridhoi tulisan ini sehingga dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. 

Amin ya Rabbal’alamin.
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